
 
 
 
  

 
                   
 

1.BİRİM: Ġstatistik 
 

2.GÖREV ADI: Veri Analizi 
 

3.AMİR VE ÜST AMİRLER: Hastane Müdürü, BaĢhekim  

4.YATAY İLİŞ KİLER: Tüm Birim Sorumluları 

5.GÖREV DEVRİ: Görevli Veri GiriĢ Personeli 
 

6.GÖREV AMACI: Kurum Ġçindeki Birimlerle iletiĢim ve Otomasyon Programından Alınan Verilerle, 

Kurumun Bağ lı Bulunduğ u Kamu Kurum ve KuruluĢları arasında iletiĢim kurmak ve kurumdaki verileri 

analiz ederekistatistiksel olarak değ erlendirmek. Hastane Yönetimine aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık veri 

analizleri hazırlamak. 

 
7.TEMEL İŞ  VE SORUMLULUKLAR: 

 
7.1.Her  ayın  ilk  haftası  bebek  ölümleri  evraklarının  halk  sağlığı  müdürlüğüne    

gönderilmesi, 

7.2.Her ayın ilk haftası Form 13 AĢı sonuçları formunun halk sağlığı müd. bulaĢıcı hastalıkları 

Ģubesine gönderilmesi, 

7.3.Her ayın ilk haftası Grup C, Grup D, Form 18b ve HIV test sonuçları formlarının halk sağ lığ ı 

müd. bulaĢıcı hastalıkları Ģubesine gönderilmesi, 

7.4.Her ayın ilk haftası Kronik hastalıkları formunun halk sağ lığ ı müdürlüğ üne gönderilmesi 7.5.Her  ayın  

ilk  haftası  KETEM  dıĢı  taramalar  formunun  halk  sağ lığ ı  müd.  kanser  kontrol birimine gönderilmesi, 

7.6.Her  ayın  ilk  haftası  Aile  planlaması  formunun  halk  sağ lığ ı  müd.  AÇSAP  Ģubesine 

gönderilmesi 

7.7.Her  ayın  ilk  haftası  Sezaryen  endikasyonları  ve Robson  verilerinin  internet  aracılığ ı  ile 

mar_acs_müd@hotmail.com adresine girilmesi, 

7.8.Her ayın ilk haftası tüm veriler aylık hizmetler ve laboratuvar iĢlemleri bilgilerinin internet aracılığ 

ı ile mardin.hastanehizmet@saglik.gov.tr  adresine girilmesi, 

7.9.Her ayın en geç 10’una kadar tüm hastane verilerinin Türkiye Sağ lık Ġstatistikleri Modülüne internet 

aracılığ ı ile http://tsim.saglik.gov.tr/tsim.htm adresinden girilmesi, 

7.10.Ölüm  Belgelerinin  yürürlükteki  mevzuatta tanımlanan 10 günlük süre içerisinde  Nüfus 

Müdürlüğ üne system üzerinden nöbetçi hekim tarafından yapılıp istatistiğe ulaĢtırılmasının sağlanması, 

7.11.Kurum içerisinden istenilen verilerin hazırlanması. 

7.12.  
 

YETKİLER: Sorumluluk alanındaki tüm verileri otomasyon programından sorgulayabilecek tüm 

yetkiye sahiptir. 
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ETİK İLKELER: 

  

  TC. Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu Tarafından Hazırlanan Sağlık Meslek Mensupları için 

Temel Etik Ġlkeler; Sağlık meslekleri; hekim, diĢ hekimi, eczacı, hemĢire, ebe, optisyen ve 11/4/1928 

tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve ġuabatı San’atlarının Tarzı Ġcrasına Dair Kanun’da belirtilen tüm 

meslekleri kapsamaktadır. 

  

Ġnsan ve toplum sağlığı ile ilgili olmaları bu mesleklerin ortak özelliğidir. 663 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname’nin verdiği yetkiye dayanarak Sağlık Meslekleri Kurulu’nun belirlediği etik 

ilkelerin amacı; Türkiye’de meslek icra yetkisine sahip sağlık meslek mensuplarının meslek icrası 

sırasında hastalarıyla, toplumla ve meslektaĢlarıyla iliĢkilerini belirleyen tutum, davranıĢ ve eylem 

biçimlerini ortaya koymaktır. Etik ilkeler belirlenirken toplumun değer yargıları, ulusal ve uluslararası 

insan hakları ve etik belgeleri ile meslek örgütlerinin etik çalıĢmaları göz önünde bulundurulmuĢtur. 

Bu ilkelerin, mesleki ve toplumsal geliĢimle birlikte değiĢebilir olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır.  

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İÇİN TEMEL ETİK İLKELER  

1. BĠREYLERĠN VE TOPLUMUN SAĞLIĞINI BĠRĠNCĠ ÖNCELĠĞĠ SAYAR  

• Öncelikle zarar vermeme ilkesine uyar. • Sağlık hizmeti sunarken, aldığı eğitim ve edindiği deneyim 

ile sahip olduğu bilgi, beceri ve imkânlarının tamamını kullanarak en iyi ve faydalı olacak Ģekilde 

planlama ve uygulama yapar.  

2. DAĠMA EN ÜST DÜZEYDE HĠZMET VERMEYE GAYRET EDER  

3. HĠZMET VERDĠĞĠ BĠREYLERĠN KĠġĠLĠK HAKLARINA VE MAHREMĠYETĠNE SAYGI 

GÖSTERĠR  

• Hastanın kendi sağlığı ile ilgili kararı kendisinin vermesi hakkına saygı duyar. Bunun için hastaya, 

sağlık durumu hakkında, hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen göstererek doğru ve 

yeterli bilgilendirme yapar. • Hastanın; ırkı, etnik kökeni, kültürü, politik görüĢü, dini, inancı, mesleği, 

sosyal durumu, medeni hali, cinsiyeti, yaĢ ve sağlık durumu, doğduğu yer, yaĢam tarzı, zihinsel ya da 

fiziksel yeteneği, ekonomik konumu ya da diğer tutumları temelinde ayrımcılık yapmaz. • Mevcut 

kaynakların dağıtımını; birey, grup veya toplulukların gereksinimlerini dikkate alarak, hakkaniyet, 

adalet, eĢitlik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yapar. • Hastanın sağlık durumu, tanısı, hastalığın 

seyri ve tedavisi hakkındaki tüm tanımlanabilen bilgiler ile diğer tüm kiĢisel bilgileri, ölümünden 

sonra bile gizli tutar. Aynı zamanda, sağlık hizmeti alanların bilgi, beden ve düĢünce mahremiyetine 

saygı gösterir.  

4. MESLEĞĠNĠ MEġRUĠYET VE DÜRÜSTLÜK ÇERÇEVESĠNDE UYGULAR  

• Sağlık hizmetini, almıĢ olduğu eğitim, edindiği bilgi, deneyim ve bilimsel görüĢler doğrultusunda 

sosyokültürel değerleri dikkate alarak yürütür. Bireye ve topluma karĢı dürüst davranır, aldatıcı olmaz. 

Sağlık hizmet sunumunda; birey ve toplumu, bilimsel araĢtırma veya eğitim faaliyetleri ile belli bir 

uygulamayı kiĢi ya da kuruma yönlendirme yoluyla çıkar aracı olarak kullanmaz. 

 

 GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI DURUMUNDA; 

 Kamu görevlileri, çıkar çatıĢmasında Ģahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatıĢmasının doğabileceği durumu 

genellikle Ģahsen bilen kiĢiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatıĢması konusunda 

dikkatli davranır, çıkar çatıĢmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatıĢmasının farkına varır 

varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatıĢması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar. 
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